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Zadeva: Nove smernice za ocenjevanje zdravstvenih tveganj GSO

Ena od ključnih točk v razpravi o gensko spremenjenih organizmih (GSO) zadeva oceno 
tveganj za zdravje in okolje, ki jih povzročajo ti organizmi. V zvezi z oceno zdravstvenih 
tveganj Direktiva 2001/18 določa zlasti, da je treba oceniti kronične in dolgoročne učinke, 
bodisi neposredne ali posredne, ter kumulativne učinke. Ker te predpisane zahteve niso bile 
upoštevane v okviru ocen, ki jih izvaja Evropska agencija za varnost hrane, je Svet ministrov 
za okolje decembra 2008 soglasno zahteval strožje pravila za oceno tveganj GSO, kar je Svet 
ponovno podprl 14. oktobra 2010. Komisija je leta 2010 sprejela predlog, katerega namen je 
natančneje opredeliti, katere podatke morajo podjetja predložiti Evropski agenciji za varnost 
hrane za potrebe ocene tveganj za zdravje (osnutek uredbe Komisije o izvedbenih pravilih 
glede vlog za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme v skladu z Uredbo (ES) št. 
1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembah uredb (ES) št. 641/2004 in (ES) 
št. 1981/2006). Ta predlog bo po postopku komitologije predvidoma sprejet pred koncem leta.

Del znanstvenikov in več držav članic meni, da te nove smernice ne pomenijo strožjih pravil 
za ocenjevanje, temveč da so zahteve še bolj ohlapne od obstoječih, ki so že tako nezadostne.

V skladu z revidiranimi smernicami na primer niso predvidene sistematične študije hrane na 
podganah. Obstoječe študije, ki so pogosto obravnavane kot zaupne in pridobljene po 
procesih, razkrivajo statistično pomembne biološke učinke na podganah, ki so uživale GSO, 
čeprav so te študije izvedene na vzorcu podgan, ki je premajhen glede na uporabljene 
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kontrolne skupine, in so trajale premalo časa (90 dni), da bi lahko na podlagi rezultatov 
ocenili kronične učinke GSO. Gensko spremenjeni organizmi so rastline, ki proizvajajo 
insekticidne toksine ali vsebujejo ostanke herbicidov. Ocenjevanje pesticidov traja 2 leti, 
medtem ko traja ocenjevanje GSO samo 90 dni.
Ali namerava Komisija, vedoč, da bo več milijonov živali jedlo GSO, v študije vključiti 
več podgan in podaljšati trajanje študij na 24 mesecev, kolikor trajajo študije 
pesticidov? Ali bo zahtevala tudi teste toksičnosti za razmnoževanje in 
transgeneracijskih učinkov GSO?

Te smernice tudi ne zagotavljajo statistično zanesljivih analiz toksičnosti. V skladu s temi 
smernicami se vprašanje preverjanja zanesljivosti statističnih testov pojavi le, ko uporabljena 
metoda analize toksičnosti kaže, da obstajajo lažno pozitivni rezultati, medtem ko v primerih, 
ko obstaja sum, da so rezultati analize lažno negativni, preverjanje zanesljivosti statističnih 
testov ni predvideno; prav tako ne določajo, kako obravnavati odstopajoče rezultate.

Prav tako je besedilo v splošnem manj zavezujoče za prosilca, podjetje pa ima veliko 
možnosti v zvezi z opredelitvijo ciljev, ki jih je treba doseči na področju zaščite, z 
opredelitvijo škode ali sprejemljivostjo tveganja, čeprav o teh elementih odloča 
zakonodajalec.

Te pomanjkljivosti in prožnost revidiranih smernic so v nasprotju z zaključki Sveta iz leta 
2008, v skladu s katerimi je treba okrepiti vlogo strokovnega znanja, in v nasprotju z 
določbami Direktive 2001/18, v skladu s katerimi ni mogoče uporabljati rezultatov, katerih 
zanesljivost je vprašljiva. Besedila v sedanji obliki ni mogoče sprejeti brez široke in 
popolnoma pregledne razprave.

Ali lahko Komisija pojasni, kako so te nove smernice po njenem mnenju v skladu s 
pričakovanji Sveta in kako zagotavljajo strožje ocenjevanje zdravstvenega tveganja, ki
ga povzročajo GSO, ne pa zmanjšanja obveznosti za podjetja, ki ponujajo GSO na trgu?

Komisija mora kot institucija, ki je popolnoma odgovorna za upravljanje tveganja, zagotoviti, 
da so ocene tveganja izvedene pravilno. Zagotoviti mora predvsem, da Evropska agencija za 
varnost hrane upošteva in omeni znanstvene negotovosti v svojih mnenjih, kot to določa 
Direktiva 2001/18. Zakaj Komisija ni zagotovila izvajanja določb Direktive 2001/18 v 
zvezi z oceno dolgoročnih učinkov GSO? Zakaj ni Komisija nikoli vprašala Evropske 
agencije za varnost hrane, zakaj ni nikoli ugotovila nobene znanstvene negotovosti 
(razen v enem primeru), čeprav jih je v zvezi s to tematiko veliko? Kako Komisija 
dojema svojo vlogo na področju upravljanja tveganja in izvajanja previdnostnega 
načela v zvezi z GSO? Končno, kako bi lahko po mnenju Komisije zagotovili zanesljiv, 
nepristranski in pregleden strokovni postopek na področju GSO, ki ne bi bil podvržen 
navzkrižju interesov?


